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Használhatósági Szakértő
1. Szerepkör leírás
Profil neve

Használhatósági Szakértő

P r o f i l a l t e r n a t í v Digitális használhatósági és ergonómia szakértő, Felhasználói tapasztalat
nevei
szakértő, Web/szoftver ergonómia szakértő, interfésztervező, Használhatóság
menedzser
Összefoglaló
Általában a használhatósági szakértők gondoskodnak arról, hogy a termékeket/
nyilatkozat
szolgáltatásokat a fogyasztók könnyen és ösztönszerűen tudják használni. Az internet
területén, a használhatósági szakértők segítenek annak biztosításában, hogy a
weboldalakat, a web alkalmazásokat és az okostelefon és tablet alkalmazásokat
könnyen és kellemesen lehessen használni.
Küldetés
Gondoskodni arról, hogy mindenki (beleértve a fogyatékosokat és a korlátozott IKT
tudással rendelkező személyeket) könnyen használni tudjon (hozzá tudjon férni, meg
tudja érteni és interakcióba tudjon lépni) egy információs rendszert a létrehozó eredeti
elképzeléseinek megfelelően. A weboldal/webes alkalmazás fejlesztésére irányuló
ötletek kidolgozása (üzleti) hatásának maximalizálása, valamint a vállalat
versenyképességének javítása érdekében.
Feladat
Felelős az információs rendszerek használatának egyszerűségéért, továbbá a
rendszerek használata közben szerzett tapasztalatokkal kapcsolatosan a felhasználó
elégedettségéért.
Leszállítandó
Felelős
Hozzájáruló
anyagok
• Használhatósági feladatok költség és
• Üzleti terv
• Architektúra tervezés
időkövetelményeinek, valamint
• Weboldal, illetve webes
üzemezésének dokumentálása, beleértve a
költség-haszonelemzést és indoklást
alkalmazás fejlesztése /
• Web ergonómiai javaslatok dokumentálása
véglegesítése
• Használhatósági terv / útmutató dokumentum • Kockázatkezelés
• Felhasználói követelmények tanulmányozása • Folyamatjavítás
• Makettek, Lo-Fi prototípusok, tervrajzok
(blueprints)
• Designer / fejlesztői követelmények
tanulmányozása
• Koncepciók és prototípusok
• Használhatósági javításokra irányuló ötletek
és javaslatok
• Használhatósági tesztelés felülvizsgálata /
tanulmányozása (beleértve a szemmozgás
követésének eredményeit)
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Fő feladat/feladatok A weboldal, webes alkalmazás, okostelefon, illetve tablet alkalmazás minden egyes
prototípusa / átdolgozása esetén:
• Információs architektúra: az információnak egy koherens struktúrába történő
besorolása. Az információs rendszerek által tárolt adatok elemzése és
megtervezése;
• Használhatóság megtervezése: útmutatást biztosít arra vonatkozóan, hogy
milyen felhasználó központú tevékenységeket kell végrehajtani a fejlesztés során
a jó használhatóság biztosítása érdekében;
• Tervezési követelmények elemzése: összegyűjti a tervezési követelményeket
és specifikációkat a weboldal, illetve webes alkalmazás tervezőitől / fejlesztőitől
és elemzi azokat;
• Felhasználói követelmények elemzése:
• Összegyűjti és elemzi a felhasználói követelményeket oly módon, hogy
megfigyeli a potenciális felhasználókat és interjúkat készít velük, valamint
felülvizsgálja a monitorozott felhasználói tevékenységek naplóit és
analitikáját;
• Meghatározza a felhasználói igényeket és preferenciákat;
• Megérti és fontossági sorrendbe álltja a felhasználói interfészhez szükséges
tartalmat és funkcionalitást;
• Interakció tervezése:
• Koncepciókat és prototípusokat tervez az általános felület elrendezésének, a
funkcionalitásnak és a felhasználási folyamat szemléltetése céljából a
tervezők / fejlesztők támogatása érdekében;
• Ötleteket dolgoz ki és javaslatokat terjeszt a tervezők és a fejlesztők elé
(bizonyos esetekben az értékesítési személy, illetve a kockázatkezelő
munkacsoport elé) a felhasználó-barátság javítása érdekében;
• Használhatóság tesztelése:
• Heurisztikai értékelés, felhasználói tesztelés
• Független használhatóság értékelés: kezdve a rövid informális tesztektől és
szakértői felülvizsgálatoktól egészen a széles körű nemzetközi felhasználói
tanulmányokig;
• Szemmozgás nyomon követése: részletesen tükrözi, hogy a felhasználók
hogyan lépnek interakcióba egy interfésszel – szemük mire fókuszál és mire
nem.
Környezet
Általában a fejlesztési és tervezési csapattal együtt dolgozik vállvetve. A
projektvezetőnek jelent. Rendszeresen interakcióba lép a felhasználókkal, hogy
begyűjtse visszacsatolásaikat; és a tervezőkkel/fejlesztőkkel, hogy javaslatokkal lássa
el őket.
• Nagyobb fokú felhasználói elégedettség (felhasználói visszacsatolás alapján)
Kulcsfontosságú
• Nagyobb üzleti / értékesítési bevétel – kereskedelmi webhelyek, illetve
teljesítmény
indikátorok
webszolgáltatások esetén
• Használhatósági teszt eredmények összehasonlítása (a javítás előtt / után)

4

2. Szerepkör profil
2.1 Profil összefoglalása
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2.2 Részletes profil
A. TERVEZÉS
A.3. Üzleti terv kidolgozása
2. dimenzió:
Foglalkozik az üzleti terv struktúrájával. Költség-haszon elemzést és ésszerű érveket
eKompetenciák:
biztosít a kiválasztott stratégia alátámasztására. Biztosítja az üzleti és technológiai
Megnevezés és
stratégiák betartását. Az üzleti tervet kommunikálja az érintett érdekeltek felé.
általános leírás
3. dimenzió:
1. szint
eKompetencia
hozzáértési szintek 2. szint
3. szint Feladat(ok): Elkészítő költség és idő követelményeket, valamint a
használhatósággal kapcsolatos feladatok ütemtervére vonatkozó
dokumentumot (költség-haszon elemzéssel és indoklással egyetemben).
Leszállítandó anyag(ok): Hozzájárulóként többek között a költség és idő
követelmények és ütemterv (dokumentum) az üzleti terv számára.
4. szint
5. szint
4. dimenzió: Tudás 
és készségek









T02: Ismeri az online használhatósági (usability) követelményeket
T03: Képes termékeket, illetve szolgáltatásokat online értékesíteni – Ismeri a
kampány menedzselést, a kereső motorok optimalizálását és a webanalitikát
B03: Pontos és tisztában van a részletekkel
B05: A vállalati stratégia mellett elkötelezett és tisztában van a vállalati kultúrával
B11: Képes elemezni
M01: Ismeri a projekt vezetési alapelveket
M02: Tisztában van a költségvetési/költségbecslési kérdésekkel és gyakorlatokkal
M03: Ismeri a jogi, környezeti, munkaügyi és szabványügyi kérdéseket
M04: Rendelkezik marketing ismeretekkel

A.5. Architektúra tervezés
2. dimenzió:
A megoldások kivitelezésének formális megközelítését finomítja. Beazonosítja a
eKompetenciák: változtatási igényt és az érintett komponenseket. Gondoskodik arról, hogy az összes
Megnevezés és szempont esetében figyelembe legyen véve az interoperabilitás, a méretezhetőség, a
általános leírás
használhatóság és a biztonság.
3. dimenzió:
1. szint
eKompetencia
2. szint
hozzáértési
szintek
3. szint
Feladat(ok): Az architektúra tervezési megközelítés terén változtatásokra tesz
javaslatot annak érdekében, hogy az általános web ergonómiai szempontok
figyelembe legyenek véve.
Leszállítandó anyag(ok): Hozzájárulóként megosztja a web ergonómiai
javaslatokat (dokumentum) a tervezőkkel / fejlesztőkkel, az architektúra
tervezéssel kapcsolatosan.
4. szint
5. szint
4. dimenzió:
Tudás és
készségek









T02: Ismeri az online használhatósági (usability) követelményeket
B01: Kreatív, rendelkezik képzelőerővel, művészi
B03: Pontos és tisztában van a részletekkel
B04: Vásárló orientált
B05: A vállalati stratégia mellett elkötelezett és tisztában van a vállalati kultúrával
B11: Képes elemezni
M03: Ismeri a jogi, környezeti, munkaügyi és szabványügyi kérdéseket
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A.6. Alkalmazástervezés
2. dimenzió:
Meghatározza a legmegfelelőbb IKT megoldásokat az IKT politikának és a felhasználói/
eKompetenciák: vásárlói igényeknek megfelelően. A megoldás tervezés céljából kiválasztja a
Megnevezés és legmegfelelőbb műszaki opciókat, beazonosít egy közös referencia keretrendszert a
általános leírás
modelleknek a reprezentatív felhasználókkal történő validáltatása érdekében.
3. dimenzió:
1. szint
eKompetencia
2. szint
hozzáértési
szintek
3. szint
4. szint

Feladat(ok):
• Használhatóság tervezése: útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely
felhasználó központú tevékenységeket kell végrehajtani a fejlesztés során
a jó használhatóság biztosítása érdekében;
• Tervezési követelmények elemzése: A weboldal, illetve web alkalmazás
tervezőitől / fejlesztőitől beszerzi a tervezési követelményeket és
specifikációkat, és elemzi azokat.
Leszállítandó anyag(ok):
• Használhatósági terv / útmutató dokumentum;
• Tervezési / fejlesztési követelményekre vonatkozó tanulmány.

5. szint
4. dimenzió:
Tudás és
készségek

T02: Ismeri az online használhatósági (usability) követelményeket
T03: Képes termékeket, illetve szolgáltatásokat online értékesíteni
T04: Létre tud hozni média elemeket (hanganyagot, grafikát, videót)
B01: Kreatív, rendelkezik képzelőerővel, művészi
B03: Pontos és tisztában van a részletekkel
B04: Vásárló orientált
B05: A vállalati stratégia mellett elkötelezett és tisztában van a vállalati kultúrával
B09: Képes munkacsoportban dolgozni
B11: Képes elemezni
B12: Képes elmagyarázni – Megosztja / elmagyarázza a műszaki ismereteket
másoknak, tanári vénával rendelkezik
M03: Ismeri a jogi, környezeti, munkaügyi és szabványügyi kérdéseket













A.7. Technológia és piac figyelemmel kísérése
2. dimenzió:
Feltárja a legújabb IKT technológiai fejleményeket és piaci trendeket a kialakulóban
eKompetenciák:
levő technológiák és értékesítési megoldások megismerésének bevezetése érdekében.
Megnevezés és
általános leírás
3. dimenzió:
1. szint
eKompetencia
hozzáértési szintek 2. szint
3. szint Feladat(ok): Aktívan keresi a technológiai fejleményeket kompetencia
területén (például web-keretrendszerek és szabványok), valamint aktívan
keresi a hatásos új online értékesítési megoldásokat.
> Be tudja azonosítani a kialakulóban levő technológiák és az üzleti
követelmények közti összefüggéseket a hosszú távú stratégiával
összhangban.
Leszállítandó anyag(ok): - (önképzés a kompetenciák javítása érdekében)
4. szint
5. szint
4. dimenzió: Tudás 
és készségek







T01: Ismeri a netikettet, az interaktív virtuális környezetet és a közösségi
hálózatokat
T02: Ismeri az online használhatósági (usability) követelményeket
T03: Képes termékeket, illetve szolgáltatásokat online értékesíteni
B10: Képes keresni, szervezni és szintetizálni
B11: Képes elemezni
M03: Ismeri a jogi, környezeti, munkaügyi és szabványügyi kérdéseket
M04: Rendelkezik marketing ismeretekkel
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B. ÉPÍTÉS
B.1. Tervezés és fejlesztés
2. dimenzió:
Szoftver komponenseket tervez az előírt specifikációk kielégítése érdekében.
eKompetenciák:
Módszeres módszertant követ a szükséges komponensek és interfészek elemzése
Megnevezés és
során. Egység és rendszer tesztelést végez a követelmények kielégítésének biztosítása
általános leírás
érdekében.
3. dimenzió:
1. szint
eKompetencia
hozzáértési szintek 2. szint
3. szint
4. szint Feladat(ok):
• Felhasználói követelmények elemzése:
• Begyűjti és elemzi a felhasználói követelményeket oly módon, hogy
megfigyeli a potenciális felhasználókat és interjúkat készít velük, és
felülvizsgálja a megfigyelt felhasználói tevékenységek naplóit és
analitikáit;
• Meghatározza a felhasználói igényeket és preferenciákat;
• Megérti és fontossági sorrendbe állítja a felhasználói interfész
esetében szükséges tartalmat és funkcionalitást;
• Interakció tervezése:
• Koncepciókat és prototípusokat tervez az általános interfész
elrendezés, funkcionalitás és használat áramlás szemléltetése céljából
a tervezők/fejlesztők támogatása érdekében;
• Ötleteket dolgoz ki és javaslatokat tesz a tervezők/fejlesztők számára
a felhasználó-barátság javítása érdekében.
Leszállítandó anyag(ok):
• Felhasználói követelményekre vonatkozó tanulmány;
• Koncepciók és prototípusok;
• Használhatóság javítását szolgáló ötletek és javaslatok.
5. szint
4. dimenzió: Tudás 
és készségek














T01: Ismeri a netikettet, az interaktív virtuális környezetet és a közösségi
hálózatokat
T02: Ismeri az online használhatósági (usability) követelményeket
T04: Létre tud hozni média elemeket (hanganyagot, grafikát, videót)
T05: Világosan, tömören és korrektül meg tud fogalmazni szövegeket
B01: Kreatív, rendelkezik képzelőerővel, művészi
B03: Pontos és tisztában van a részletekkel
B04: Vásárló orientált
B06: Jó személyes kommunikációs készségekkel rendelkezik
B08: Képes kommunikálni (beleértve a külföldi nyelveket, ha az hasznos)
B09: Képes munkacsoportban dolgozni
B10: Képes keresni, szervezni és szintetizálni
B11: Képes elemezni
B12: Képes elmagyarázni
M03: Ismeri a jogi, környezeti, munkaügyi és szabványügyi kérdéseket
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B.3. Tesztelés
2. dimenzió:
eKompetenciák:
Megnevezés és
általános leírás

A vásárlói használhatósági követelményekre vonatkozóan módszeres teszt eljárásokat
dolgoz ki és hajt végre a tervezési specifikációknak történő megfelelőség megállapítása
érdekében. Gondoskodik a belső, külső, nemzeti és nemzetközi szabványok
betartásáról; beleértve a használhatósági, teljesítményi, megbízhatósági, illetve
kompatibilitási szabványokat.
1. szint

3. dimenzió:
eKompetencia
hozzáértési szintek 2. szint
3. szint

4. szint Feladat(ok):
• Használhatóság tesztelése – Független használhatósági értékelés: kezdve
a rövid informális tesztekkel és szakértői felülvizsgálatokkal, az alapos
nemzetközi felhasználói tanulmányokig bezárólag;
• Használhatóság tesztelése – A szemmozgás nyomon követése részletes
információkkal szolgál arra vonatkozóan, hogy a felhasználók hogyan
működnek együtt az interfésszel – mire fókuszálnak és mire nem.
> Gondoskodik arról, hogy a tesztek és eredmények dokumentálva legyenek
annak érdekében, hogy inputként szolgálhassanak a soron következő
folyamatok gazdái számára, például annak tervezői, felhasználói, illetve
karbantartói számára.
Leszállítandó anyag(ok): Használhatósági tesztelésre vonatkozó
összefoglaló / tanulmány (beleértve a szemmozgás nyomon követésének
eredményeire vonatkozó jelentést)
5. szint
4. dimenzió: Tudás 
és készségek














T01: Ismeri a netikettet, az interaktív virtuális környezetet és a közösségi
hálózatokat
T02: Ismeri az online használhatósági (usability) követelményeket
T04: Létre tud hozni média elemeket (hanganyagot, grafikát, videót)
B02: Etikus
B03: Pontos és tisztában van a részletekkel
B04: Vásárló orientált
B05: A vállalati stratégia mellett elkötelezett és tisztában van a vállalati kultúrával
B06: Jó személyes kommunikációs készségekkel rendelkezik
B07: Előadó és moderáló készségekkel rendelkezik
B08: Képes kommunikálni (beleértve a külföldi nyelveket, ha az hasznos)
B10: Képes keresni, szervezni és szintetizálni
B11: Képes elemezni
B12: Képes elmagyarázni
M03: Ismeri a jogi, környezeti, munkaügyi és szabványügyi kérdéseket
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B.5. Dokumentumkészítés
2. dimenzió:
Dokumentumokat készít, amelyek leírják a termékeket, szolgáltatásokat,
eKompetenciák:
komponenseket, illetve alkalmazásokat a vonatkozó dokumentációs követelményeknek
Megnevezés és
történő megfelelőség biztosítása érdekében. Kiválasztja a prezentációs anyagok
általános leírás
számára a megfelelő stílust és médiát. Gondoskodik arról, hogy a funkciók és jellemzők
megfelelő módon legyenek dokumentálva. Gondoskodik arról, hogy a létező
dokumentumok érvényesek és naprakészek legyenek.
3. dimenzió:
1. szint
eKompetencia
hozzáértési szintek 2. szint
3. szint Feladat(ok):
• Az összes feladatot szabályos formátumban dokumentálja (például a
jelentéseket, tanulmányokat, cikkeket, prezentációkat) annak érdekében,
hogy visszacsatolja azokat a tervezők/fejlesztők/ügyvezetők felé;
• Koncepciókat és prototípusokat dolgoz ki.
Leszállítandó anyag(ok):
• A használhatósági feladatok költség- és időkövetelményeire, valamint
ütemtervére vonatkozó dokumentum, amely kitér a költség haszon
elemzésre és az indoklásra;
• Web ergonómiai javaslatok dokumentuma;
• Használhatósági terv / útmutató dokumentum;
• Használhatósági követelményekre vonatkozó tanulmány;
• Tervezési / fejlesztési követelményekre vonatkozó tanulmány;
• Koncepciók és prototípusok;
• A használhatóság javítására vonatkozó ötletek és javaslatok;
• A használhatósági tesztelésére vonatkozó összefoglaló / tanulmány
(beleértve a szem nyomon követés eredményeire vonatkozó jelentést).
4. szint
5. szint
4. dimenzió: Tudás 
és készségek










T02: Ismeri az online használhatósági (usability) követelményeket
T04: Létre tud hozni média elemeket (hanganyagot, grafikát, videót)
T05: Világosan, tömören és korrektül meg tud fogalmazni szövegeket
B03: Pontos és tisztában van a részletekkel
B11: Képes elemezni
B12: Képes elmagyarázni
M01: Ismeri a projekt vezetési alapelveket
M02: Tisztában van a költségvetési/költségbecslési kérdésekkel és gyakorlatokkal
M03: Ismeri a jogi, környezeti, munkaügyi és szabványügyi kérdéseket
M04: Rendelkezik marketing ismeretekkel
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C. FUTTATÁS
C.1. Felhasználó támogatás
2. dimenzió:
Válaszol a felhasználók kéréseire és problémáira; rögzíti a vonatkozó információkat.
eKompetenciák:
Monitorozza a megoldás eredményeit és a végső vásárlói elégedettséget.
Megnevezés és
általános leírás
3. dimenzió:
1. szint
eKompetencia
hozzáértési szintek 2. szint
3. szint Feladat(ok):
• Rutinszerűen együttműködik a felhasználókkal a felhasználói
követelmények elemzése és a használhatósági tesztelési feladatok során
annak elősegítése érdekében, hogy a weboldalak és webalkalmazások
használata a felhasználók számára könnyű és kellemes legyen;
• Monitorozza és rögzíti a felhasználó tapasztalatait (viselkedés, problémák,
visszacsatolás és elégedettség);
• Dokumentumokban rögzíti a begyűjtött információkat a tervezők és
fejlesztők számára;
• Válaszol a felhasználói kérésekre.
Leszállítandó anyag(ok):
• Szóbeli válaszok a felhasználóknak;
• Dokumentumokban rögzített információk a tervezők és a fejlesztők
számára.
4. szint
5. szint
4. dimenzió: Tudás 
és készségek









T02: Ismeri az online használhatósági (usability) követelményeket
B02: Etikus
B03: Pontos és tisztában van a részletekkel
B04: Vásárló orientált
B06: Jó személyes kommunikációs készségekkel rendelkezik
B07: Előadó és moderáló készségekkel rendelkezik
B08: Képes kommunikálni (beleértve a külföldi nyelveket, ha az hasznos)
B10: Képes keresni, szervezni és szintetizálni
B12: Képes elmagyarázni

C.4. Problémakezelés
2. dimenzió:
Az incidensek alap okait beazonosítja és megoldja, proaktív megközelítést alkalmaz az
eKompetenciák: IKT problémák alap okait illetően. Az általános hibák ismétlődései alapján üzembe helyez
Megnevezés és egy tudásrendszert.
általános leírás
3. dimenzió:
1. szint
eKompetencia
2. szint
hozzáértési
szintek
3. szint
Feladat(ok):
• Beazonosítja a weboldalakkal és web alkalmazásokkal kapcsolatos
problémákat: a váratlan felhasználói viselkedés által kiváltott anomáliákat
és incidenseket;
• Rögzíti az ilyen jellegű problémákat és a lehetséges megoldásokra
vonatkozóan javaslatokat dolgoz ki;
• Dokumentumokban összefoglalja a problémákat és javaslatokat a
tervezők és fejlesztők számára.
Leszállítandó anyag(ok): A használhatósági javításra vonatkozó problémákat
és javaslatokat tartalmazó dokumentumok a tervezők és fejlesztők számára.
4. szint
5. szint
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4. dimenzió:
Tudás és
készségek

T02: Ismeri az online használhatósági (usability) követelményeket
B01: Kreatív, rendelkezik képzelőerővel, művészi
B03: Pontos és tisztában van a részletekkel
B08: Képes kommunikálni (beleértve a külföldi nyelveket, ha az hasznos)
B10: Képes keresni, szervezni és szintetizálni
B11: Képes elemezni








4. HASZNÁLAT LEHETŐVÉ TÉTELE
D.5. Értékesítés javaslat kidolgozása
2. dimenzió:
Javaslatokat dolgoz ki a vásárlói megoldásokra vonatkozó követelmények kielégítése
eKompetenciák:
érdekében, és hogy az értékesítési személyzet számára egy versenyképes ajánlatot
Megnevezés és
biztosítson.
általános leírás
3. dimenzió:
1. szint
eKompetencia
hozzáértési szintek 2. szint
3. szint Feladat(ok):
• Elemzi a jelenlegi online vásárlási megoldásokat oly módon, hogy
monitorozza és rögzíti a felhasználó tapasztalatát (viselkedését,
problémáit, visszacsatolását és elégedettségét) a weboldalak/
webalkalmazások értékesítési részei esetében;
• Javaslatokat dolgoz ki arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a
felhasználókat hatékonyabban elérni (hogyan lehet az árukat, illetve a
szolgáltatásokat jobban bemutatni az ügyfeleknek, és hogyan lehet
kielégíteni a vásárlók termék, illetve szolgáltatás vásárlással kapcsolatos
követelményeit és elvárásait);
• Dokumentumokban összefoglalni a begyűjtött információkat a tervezők,
fejlesztők, valamint az értékesítő személyzet számára;
Leszállítandó anyag(ok): Dokumentumokban rögzített információk a
tervezők, a fejlesztők, valamint az értékesítési személyzet számára.
4. szint
5. szint
4. dimenzió: Tudás 
és készségek












T01: Ismeri a netikettet, az interaktív virtuális környezetet és a közösségi
hálózatokat
T02: Ismeri az online használhatósági (usability) követelményeket
T03: Képes termékeket, illetve szolgáltatásokat online értékesíteni
B02: Etikus
B03: Pontos és tisztában van a részletekkel
B04: Vásárló orientált
B05: A vállalati stratégia mellett elkötelezett és tisztában van a vállalati kultúrával
B10: Képes keresni, szervezni és szintetizálni
B11: Képes elemezni
M02: Tisztában van a költségvetési/költségbecslési kérdésekkel és gyakorlatokkal
M03: Ismeri a jogi, környezeti, munkaügyi és szabványügyi kérdéseket
M04: Rendelkezik marketing ismeretekkel
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E. MENEDZSELÉS
E.3. Kockázatkezelés
2. dimenzió:
Felméri a szervezet üzleti tevékenységével kapcsolatos kockázatot és dokumentálja a
eKompetenciák:
potenciális kockázati terveket.
Megnevezés és
általános leírás
3. dimenzió:
1. szint
eKompetencia
hozzáértési szintek 2. szint
3. szint Feladat(ok):
• Kivizsgálja a váratlan/várt felhasználói viselkedés, illetve egyéb tényezők
által kiváltott lehetséges anomáliák/incidensek kockázatát kivizsgálja és
felméri a weboldalak/webalkalmazások használata terén;
• Összefoglalja a beazonosított felhasználók által kiváltott kockázatokat és
azok lehetséges megoldásait ajánlásokat tartalmazó dokumentumok
formájában a kockázatkezelő munkacsoport számára.
Leszállítandó anyag(ok): Ajánlások a kockázatkezelő dokumentumban
történő szerepeltetés céljából.
4. szint
5. szint
4. dimenzió: Tudás 
és készségek






T02: Ismeri az online használhatósági (usability) követelményeket
B10: Képes keresni, szervezni és szintetizálni
B11: Képes elemezni
M01: Ismeri a projekt vezetési alapelveket
M03: Ismeri a jogi, környezeti, munkaügyi és szabványügyi kérdéseket
M04: Rendelkezik marketing ismeretekkel

E.5. Folyamatfejlesztés
2. dimenzió:
A források széles körében keresi a folyamat tervezési megoldásokat és benchmarkokat
eKompetenciák:
definiál a talált folyamattervek alapján. Módszeres módszertant követ a folyamat, illetve
Megnevezés és
technológiai változtatások értékelése, tervezése és kivitelezése céljából a mérhető
általános leírás
üzleti előny érdekében. Felméri a folyamat változtatás potenciális hátrányos
következményeit.
3. dimenzió:
1. szint
eKompetencia
hozzáértési szintek 2. szint
3. szint Feladat(ok):
• A weboldalak / webalkalmazások folyamat javítási lehetőségeit kivizsgálja
és felméri felhasználói szempontból;
• A beazonosított javítási lehetőségeket és újításokat összefoglalja
ajánlásokat tartalmazó dokumentumokba a tervezők és fejlesztők
számára.
Leszállítandó anyag(ok): Dokumentumokban összefoglalt ajánlások a
tervezők / fejlesztők számára.
4. szint
5. szint
4. dimenzió: Tudás 
és készségek







T02: Ismeri az online használhatósági (usability) követelményeket
B01: Kreatív, rendelkezik képzelőerővel, művészi
B10: Képes keresni, szervezni és szintetizálni
B11: Képes elemezni
M01: Ismeri a projekt vezetési alapelveket
M03: Ismeri a jogi, környezeti, munkaügyi és szabványügyi kérdéseket
M04: Rendelkezik marketing ismeretekkel
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